
PERSBERICHT 
 
‘COMPLEET NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR PARTNERS EN KLANTEN’ 
 

Tweco-IT distributeur Benelux voor Unicon 
 
OLDENZAAL – Tweco-IT uit Oldenzaal treedt voortaan op als distributeur in de Benelux 
voor de producten van Unicon, de Duitse computerexpert voor eindgebruikers en 
toonaangevende softwareleverancier van beheerplatforms van cloudapparatuur. 
 

Door deze samenwerking  zijn de bewezen veilige en schaalbare VDI-oplossingen van Unicon 
nu ook beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg. Tweco-IT voorziet systeemhuizen, 
bedrijven van elke omvang en autoriteiten van het zeer veilige, slanke eLux-
besturingssysteem en het voor apparatuur van serviceproviders ontwikkelde beheerplatform 
Scout of Scout MSP.    

De Unicon-oplossingen creëren flexibele en eenvoudig aanpasbare werkomgevingen in VDI- 
en desktop-as-a-service-omgevingen met verschillende eindapparaten, zoals thinclients, 
laptops en desktop-pc's. Ze stellen medewerkers in staat om vanaf elke locatie te werken, of 
het nu op kantoor aan huis of onderweg is. Bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen 
en overheidsinstellingen vertrouwen al op Unicon om een veilige toegang tot gegevens voor 
hun werknemers te kunnen garanderen, altijd en overal. 

Jarenlang ervaring 
"Tweco-IT heeft al jarenlang ervaring in onze corebusiness", legt managing director Philipp 
Benkler van Unicon de samenwerking uit. "Deze expertise met VDI-omgevingen en end-user 
computing maakt Tweco-IT tot een belangrijke partner in de nieuwe regio die we gaan 
aanboren. De landen in de Benelux staan bekend om hun vooruitstrevende aanpak van 
digitale transformatie. Onze oplossingen zijn op maat gemaakt voor deze markt omdat ze, 
als een op Linux gebaseerd systeem, hardware-onafhankelijk, zeer aanpasbaar en eenvoudig 
te beheren zijn."  

Anne Jonker, oprichter en managing director van Tweco-IT, deelt het optimisme van Benkler. 
"Unicon biedt onze partners en klanten van elke omvang compleet nieuwe mogelijkheden. 
Aan de ene kant is er het hardware-onafhankelijke besturingssysteem, dat op vrijwel alle 
eindapparaten kan worden geïnstalleerd. Bovendien is eLux in combinatie met Scout (MSP) 
zeer schaalbaar. Het eenvoudige en flexibele licentiesysteem werkt ook overtuigend." 
 
Over Unicon 
Unicon is een toonaangevend technologiebedrijf en pionier in thin-client software. Met eLux 
en Scout biedt Unicon de krachtigste softwareoplossing voor een centrale IT-architectuur. 
Wereldwijd worden momenteel meer dan twee miljoen eindapparaten in meer dan 65 
landen bediend en beheerd met de software. Tot de klanten van het Duitse bedrijf behoren 
toonaangevende ondenremingen en organisaties in de publieke, financiële en 
verzekeringssector en handel. 
Het hoofdkantoor van Unicon is gevestigd in Karlsruhe. 

 


